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Abstrakt 

Titel: På väg tillbaka till livet – En kvalitativ studie om personalens betydelse samt 

personalens hjälpinsatsers betydelse för de boende på Ingseredsstiftelsen.  

On the way back to life – A qualitative study of the importance of the personnel and their 

relief efforts for the residents of Ingseredsstiftelsen  

Författare: Mari Forsberg och Karin Karlsson  

2012, Högskolan i Halmstad 

Studien är genomförd på Ingseredsstiftelsen, vilken finns i Stadsmissionens regi sedan 1988. 

Ingseredsstiftelsen är ett boende för missbrukare och personer med psykisk ohälsa och tar 

emot män och kvinnor mellan 20-65 år. Man kan få en plats på boendet genom Lagen om 

rättspsykiatrisk vård (LRV), Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lagen om vård av unga 

(LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och Socialtjänstlagen (SoL). Fem av de 

anställda på boendet arbetar som kontaktpersoner vilka har som huvuduppgifter att följa 

socialsekreterarens arbetsplan och att göra en genomförandeplan utifrån denna. De ska också 

ta kontakt med olika myndigheter, hitta anhöriga men också se till att de boendes 

självförtroende ökar.  

Studien är kvalitativ och består av totalt åtta intervjuer med boende och personal samt två 

deltagande observationer. Den tar upp betydelsen av personalen för de boende på 

Ingseredsstiftelsen och de hjälpinsatser som ges. Frågeställningarna som användes är: Vilken 

betydelse har personalen för de boende på Ingseredsstiftelsen och hur upplever de boende 

relationen till sina kontaktpersoner, samt Vilken betydelse har Ingseredsstiftelsens 

hjälpinsatser för de boende? Samtliga intervjupersoner från boendegruppen anser att 

personalen är viktig och att de bland annat får de boende att känna sig sedda, uppskattade, 

uppmärksammade och respekterade. 

Teorier som kommer att användas är Howard S Beckers teori om avvikelse, begreppet 

empowerment från Ole Petter Askheim och Bengt Starrin samt Charles H Cooley och Jane 

Addams begrepp sympathetic introspection. Vi kommer också nämna Johan Asplunds 

begrepp abstrakt och konkret socialitet. 

I resultatet kan vi se att de boende anser att personalen är betydelsefull och att de arbetar för 

att ge dem de verktyg som de behöver för att komma på fötter igen. 

 



 
 

Förord 

Både missbruk och psykisk ohälsa har funnits sedan lång tid tillbaka. Betydelsen av att 

personer som befinner sig i sådana situationer får hjälp med att komma ur sin situation är stor. 

En viktig del av hjälpen som de boende får tar uttryck i hur de bemöts av personerna som 

finns till för att hjälpa dem och därför har vi valt att titta närmare på hur betydelsefull 

personalen och de hjälpinsatser som ges är för de boende på Ingseredsstiftelsen. 

Vi vill rikta ett stort tack till boende och personal på Ingeresdsstiftelsen för ett trevligt 

bemötande, utan er medverkan hade detta arbete inte varit möjligt. Ett särskilt tack till  

Anna-Leena Kuronen som gav oss möjligheten att få vara med i verksamheten och som lade 

ner mycket av sin tid för att hjälpa oss. 
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1. Inledning 

 ”De ser till att man har bägge fötterna på jorden så att man är redo för att ta 

 nya utmaningar och så, så att man är redo för att komma ut i sociala livet 

 igen.” (”Thomas”, boende)  

  ”Jag tror att det är det man behöver förstå, att vem som helst kan hamna här 

 och att man inte är att förakta bara för att man har hamnat här. Det finns 

 inget vi och dem egentligen bland människor tror jag.” (”Nina”, personal) 

Denna uppsats kommer att fokusera på personalens och deras hjälpinsatsers betydelse för de 

boende på Ingseredsstiftelsen vilket är ett boende för missbrukare och personer med psykisk 

ohälsa. Den grundar sig på observationer och intervjuer med våra intervjupersoner ur 

personal- och boendegrupp. 

År 2011 fanns det ungefär 30 000 tunga missbrukare i Sverige. Enligt en prognos från 2011 

års missbruksutredning från regeringen kommer detta antal att öka till ungefär 46 000 år 2021 

om ingenting händer
1
.  Vi anser att det är viktigt att ha en kompetent personal på en 

vårdinstitution där personalen spenderar mycket tid med de boende. Därför har vi valt att lyfta 

fram personalen på Ingseredsstiftelsen som arbetar dygnet runt för att finnas tillgängliga för 

de boende och stötta dem i sin vardag och försöka hjälpa dem att komma vidare till ett liv 

utanför boendet. Ingseredsstiftelsen är ett boende för män och kvinnor mellan 20-65 år och 

ingår i stadsmissionens regi. Boendet riktar sig till missbrukare och personer med psykisk 

ohälsa och personal finns på plats dygnet runt. Man kan få en plats på boendet genom Lagen 

om rättspsykiatrisk vård (LRV), Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lagen om vård av 

unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och Socialtjänstlagen (SoL). 

1.1 Syfte och frågeställningar: 

Syftet med arbetet är att se närmare på vilken betydelse personalen på Ingseredsstiftelsen och 

deras hjälpinsatser har för de boende. Våra två frågeställningar är: 

 1. Vilken betydelse har personalen för de boende på Ingseredsstiftelsen och hur upplever de 

boende relationen till sina kontaktpersoner? 

2. Vilken betydelse har Ingseredsstiftelsens hjälpinsatser för de boende? 

                                                           
1
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4322552 
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1.2 Disposition 

Arbetet är indelat i sex delar. 

I bakgrundsdelen finns information om Ingseredsstiftelsen samt något om tidigare forskning. 

Teoridelen tar upp Howard S Beckers avvikelseteori från boken Utanför - avvikandets 

sociologi (2006), begreppet empowerment ur Starrin och Askheims bok Empowerment – i 

teori och praktik (2007) samt Charles H Cooley och Jane Addams begrepp sympathetic 

introspection från boken Att förstå vardagen – med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv 

(2010). Vi kommer även att behandla Johan Asplunds begrepp abstrakt och konkret socialitet 

från boken Det sociala livets elementära former (1987). Den tredje delen är metoddelen där vi 

kommer att redogöra för vårt tillvägagångssätt. Där finns också en presentation av våra 

intervjupersoner. I resultatdelen kommer vi att föra fram empirin som vi samlat in i form av 

intervjuer med både boende och personal och genom observationer. I den femte delen 

analyserar vi vår empiri med hjälp av de begrepp och teorier som vi nämnt ovan. I den sjätte 

och avslutande delen finns reflektioner där vi bland annat tar upp anledningen till titeln på 

arbetet men också andra reflektioner som vi gjort under tiden vi arbetat med studien. 

Sist i arbetet finns också två intervjuguider med de intervjufrågor som vi använde vid 

intervjuerna med de boende (se bilaga 1) och personalen (se bilaga 2). 

1.3 Ingseredsstiftelsen 

Ingseredsstiftelsen är ett boende som riktar sig till vuxna män och kvinnor med psykisk ohälsa 

och/eller missbruksproblematik i åldrarna 20-65 år. Man tar emot personer som omfattas av 

Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV), Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lagen om 

vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och Socialtjänstlagen (SoL).  

Ingseredsstiftelsen har varit i Stadsmissionens regi sedan 1988. Det finns 17 fast anställda och 

fem timanställda och det finns alltid personal på boendet oavsett tid på dygnet. Fem av de 

anställda arbetar som kontaktpersoner till de boende, hur många man är kontaktperson till 

beror på hur många procent man arbetar. Kontaktpersonens huvuduppgifter är att följa 

socialsekreterarens arbetsplan och utifrån denna göra en genomförandeplan för de boende. 

Kontaktpersonen ska också ta kontakt med läkare, öppenvård och sjuksköterska, leta upp 

anhöriga, inleda en neuropsykiatrisk utredning, vid behov ge stöttning i ekonomin, prata med 

de boende och försöka bidra till att öka deras självförtroende.  
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En plats på boendet kostar 1455 kronor per dygn och finansieras av skattemedel. De 

eventuella vinsterna kommer tillbaka in i verksamheten i form av utflykter, aktiviteter, mer 

personal eller renovering av byggnaderna. 

Boendets målsättning är att sträva efter att skapa strukturer som ger ökade förutsättningar för 

de boende att klara sin vardag och ett mer självständigt boende i framtiden. Man vill också 

hjälpa personer med missbruksproblem att hitta motivation till ett liv utan droger och alkohol.  

Det finns plats för 25 boende på Ingseredsstiftelsen varav 10 är långtidsplaceringar och 15 är 

korttidsplaceringar. En placering kan variera i tid, från några dagar till flera år. Det finns de 

som har ett särskilt kontrakt och får stanna livet ut. Det är dock endast ett fåtal som har de 

speciella omständigheterna och därmed får stanna på obestämd tid. Efterfrågan på 

boendeplats är stor och sedan ett år tillbaka har det i princip varit kö för att få en plats.  

För att få en plats på boendet får man först komma på ett studiebesök tillsammans med sin 

socialsekreterare. Efter detta får man besluta om man vill ställa sig i kö eller inte. I så fall 

ringer socialsekreteraren till boendet och ställer personen i kö, ibland kan man även få en 

plats omedelbart om det är möjligt. 

De som bor på Ingseredsstiftelsen har bestämda mattider och i samband med dessa delas 

mediciner ut. Utöver detta hjälper de boende till med småsysslor som att hjälpa 

kökspersonalen, hjälpa till med städning och hjälpa vaktmästarna med deras sysslor. Detta 

görs efter den enskildes förmåga. I övrigt är det fritt att välja hur man spenderar sin dag. 

Upplägget med att man måste komma i tid till måltiderna handlar om att få de boende att 

komma in i en normal dygnsrytm och för att försöka hjälpa de boende att få en vardag med 

rutiner och struktur. 

1.4 Tidigare forskning 

Mats Ekendahl har i sin avhandling Tvingad till vård – missbrukares syn på LVM, motivation 

och egna möjligheter från 2001
2
 undersökt hur missbrukare upplever den vård de får och 

huruvida de själva anser att de är i behov av vården eller ej. Ekendahl fokuserade även på hur 

motiverade missbrukarna var att bli friska och få hjälp samt hur de såg på sitt missbruk. I sin 

undersökning använde han sig av 54 intervjuer och bad intervjupersonerna att fylla i en enkät 

om bland annat deras motivationsgrad till att bli friska. Intervjupersonerna var vuxna personer 

som var tvångsintagna och kom från fem olika LVM-hem. Han använde sig av teorin Rational 

                                                           
2
 M. Ekendahl, Tvingad till vård – missbrukares syn på LVM, motivation och egna erfarenheter. Rapport i socialt 

arbete nr 100, Stockholms universitet, 2001. S. 58 
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Choice Theory som förutsätter att människor handlar eller åtminstone strävar efter att handla 

rationellt, även i förhållande till alkohol- och/eller drogkonsumtionen. Teorin utgår från att 

det finns personliga motiv till missbruket. Han kom fram till att det fanns tre grupper. Den 

första gruppen, som var de som var minst motiverade, menade att deras missbruk inte var 

något stort problem och ville inte ha någon hjälp med det eventuella missbruket. Den andra 

gruppen, som var lite mer motiverade, ansåg att de hade alkohol- och/eller drogmissbruk men 

att det inte var något allvarligt och tyckte inte att de behövde någon vård. Den tredje och sista 

gruppen vilka var mest motiverade, ansåg att de hade stora problem med sitt missbruk, de 

sökte hjälp och var nöjda med att få chansen att delta i någon typ av behandlingsprogram, 

oavsett i vilken form.  

Vi tror oss kunna se vissa likheter mellan denna avhandling och vår egen studie då personalen 

på Ingseredsstiftelsen kan sägas arbeta i enlighet med Rational Choice Theory. 

Lisbeth Lindell har i sin avhandling Mellan frisk och sjuk – en studie av psykiatrisk 

öppenvård från 2003
3
, genom intervjuer och observationer, undersökt hur psykiatriska 

patienter på en dagsjukvård upplever vården och hur de ser på sin hälsa och sjukdom, sina 

sociala relationer, hur de tolkar sin situation och vilken bild de har av sig själva. Något som 

framkommer ur hennes intervjuer med patienterna är att relationen till terapeuten är väldigt 

viktig. Terapeuterna jämförs av patienterna med en nära släkting eller vän och omnämns vid 

förnamn. Lindell kommer fram till att det är betydelsefullt för patienten att känna tillit och ha 

förtroende för terapeuten vilket resulterar i att man kan ”ösa ut” vad man vill, vilket 

underlättar när man mår dåligt. Ur Lindells empiri framkommer att relationen mellan terapeut 

och patient är en viktig del av vården. Hennes empiri visar också att personalen på 

dagsjukvården är mer personliga och lätta att tala med än personalen på sjukhus samt att man 

på dagsjukvården ser individerna som personer och inte som patienter.  

Vi kommer att använda oss av denna avhandling i vår analys eftersom vi kan se tydliga 

likheter mellan hennes resultat och vårt resultat då våra intervjupersoner ur boendegruppen 

också har fört fram såväl personal som kontaktperson som en person som de har god relation 

till.  

                                                           
3
 L. Lindell. Mellan frisk och sjuk – en studie av psykiatrisk öppenvård. Sociologiska institutionen, Lund, 2003. S. 

127. 
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2. Teori 

Syftet med arbetet är att titta på betydelsen av personalen och hjälpinsatserna som ges till de 

boende på Ingseredsstiftelsen. För att få en förståelse av detta har vi har valt att använda oss 

av Howard S Beckers avvikelseteori från boken Utanför – Avvikandets sociologi (2006), 

begreppet empowerment som Ole Petter Askheim och Bengt Starrin tar upp i boken 

Empowerment – i teori och praktik (2007) samt Charles H Cooley och Jane Addams begrepp 

sympathetic introspection (sv. sympatisk introspektion) ur boken Att förstå vardagen – med 

ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv (2010). Vi behandlar även Johan Asplunds begrepp 

abstrakt och konkret socialitet från boken Det sociala livets elementära former (1987). 

2.1 Empowerment 

Empowerment är ett brett begrepp som Ole Petter Askheim och Bengt Starrin behandlar i sin 

bok. Begreppet innehåller ordet ”power” vilket betyder både styrka, makt och kraft. Denna 

kraft hänvisar till att vi vill ha kontroll över och känna oss delaktiga i vad som händer i våra 

liv. Empowerment handlar om att personer eller grupper som befinner sig i en maktlös 

position ska kunna skaffa sig tillräcklig styrka för att ta sig ur denna maktlöshet. Man betonar 

vikten av att ge stöd till de personer som befinner sig i en utsatt situation. Askhem och Starrin 

menar att det inte bara handlar om att hjälpa en individ i en akut situation utan också att man 

ska ”främja hälsa och välbefinnande på längre sikt”
4
. Kort sagt handlar empowerment om att 

man ska ge hjälp till självhjälp, att personerna som befinner sig i en utsatt situation ska få 

verktyg till att klara sig själva. Askheim och Starrin menar att ”det upplevs som positivt att 

upptäcka att det finns andra i samma situation som en själv. Och detta att få möta andra 

beskrivs som en känsla av att vara bland sina egna trots andra olikheter. Gemenskap och 

tillhörighet är också centrala aspekter av empowerment. Samhörighet och kraft som man 

finner genom gemensamma erfarenheter kan ge en grund för att påpeka och förändra 

förhållanden som skapar eller upprätthåller förtryck […]
5
. Självhjälp […] är en stärkande 

process där människor får styrka att ta ansvar för sitt liv i en gemenskap
6
”.  

Vi vill använda oss av empowerment-begreppet då vi tycker oss se det tillämpbart på både 

personalen och på stiftelsen i sig. 

                                                           
4
 O P. Askheim, B. Starrin. Empowerment – i teori och praktik. Gleerups Utbildning AB, Malmö, 2007. S. 12 

5
 Askheim, Starrin S. 145 

6
 Ibid. S. 144 
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2.2 Avvikare 

Becker förklarar att ”alla sociala grupper gör upp regler som de, vid vissa tillfällen och 

under vissa omständigheter, försöker genomdriva”
7
. Det är de sociala reglerna som 

bestämmer vilka handlingar som är riktiga och vilka som är felaktiga och beroende på 

situation och beteende kan de olika handlingarna antingen godkännas eller förbjudas. Det som 

händer när en regel har blivit erkänd är att en viss stämpel läggs på den person som anses ha 

brutit mot denna regel. Personen upplevs då som en ”särskild sorts person”, en som övriga i 

gruppen inte känner tillit gentemot och inte litar på att denne ska leva efter de regler som de 

enats om inom gruppen. Denna person anses nu vara utanförstående. Becker menar också att 

personen som klassas som utanförstående inte alltid behöver hålla med, utan kan anse att det 

är tvärtom och är de andra som är utanförstående och inte han själv.
8
 

Becker beskriver hur dessa avvikelser skiljer sig och varierar i allvarlighet, från lätta till 

grova. Till exempel ses en person som gör en trafikförseelse som mer mänsklig och lik oss 

själva eftersom det kan hända vem som helst av oss, jämfört med en person som gör inbrott 

eller begår mord vilket är en handling som inte får samma tolerans och bestraffas därefter
9
. Vi 

har valt att använda oss av detta begrepp eftersom vi tycker oss kunna använda oss av det när 

vi försöker förstå betydelsen av personalen för de boende. Personalen kan ses som 

utanförstående eftersom de kanske inte förstår de boendes livsval och situationer eller följer 

de spelregler som de boende följer eller har följt. På samma sätt kan personalen anse att de 

boende inte följer deras regler och därmed se dem som utanförstående.   

När Becker skriver om avvikelse beskriver han ett antal olika synsätt inom området. Han 

pratar om ett relativistiskt synsätt där man ser avvikelse som en obenägenhet att följa 

gruppregler. Efter att ha beskrivit gruppens regler, som de är påtvingade att följa, visar det sig 

också vilken person som inte lyder dessa regler. Denne blir då klassad som en avvikare
10

. 

Dock betonar det ”inte tillräckligt den kluvenhet som uppstår vid bestämningen av vilka 

regler som ska tas som måttstock att mäta beteende och bedöma avvikare efter”
11

. Becker 

förklarar vidare att samhället består av en mängd olika grupper och att alla dessa grupper har 

sina egna regler och att alla människor tillhör flera olika grupper samtidigt. En person som 

                                                           
7
 H. Becker. Utanför – Avvikandets sociologi. Arkiv förlag, Lund, 2006. S. 17 

8
 Becker, 2006. S.18 

9
 Ibid. 

10
 Becker, 2006. S. 22 

11
 Ibid.  
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följer reglerna i den första gruppen kan genom att göra detta bryta mot en annan grupps 

regler. 

Frågan Becker ställer sig är, vem skapar avvikelsen? Han menar att det är samhället som gör 

just detta. ”Sociala grupper skapar avvikelse genom att upprätta de regler vilkas överträdelse 

utgör avvikelsen och sedan tillämpa dessa regler på specifika personer och beteckna dem som 

utanförstående
12

”. Detta betyder att avvikelse i sig inte är någon egenskap i den handling som 

personen utför utan snarare följden av att andra personer väljer att tillämpa regler samt 

sanktioner på den som betecknas som ”överträdaren”.  

Anledningen till att vi valt att använda oss av detta begrepp är att vi tror att en orsak till att 

personalen kan vara så omtyckt av de boende och att de boende verkar trivas på 

Ingseredsstiftelsen är just för att de inte blir behandlade som avvikare.  

2.3 Sympathetic Introspection 

Charles H Cooley har tillsammans med Jane Addams myntat termen sympathetic 

introspection (sv. sympatisk introspektion) vilket innebär att man använder sin empati och 

medkänsla för att kunna sätta sig in i andra personers situationer. Genom att sätta sig in i 

andra människors situationer kan vi se deras uppfattningar om sig själva. Detta kan jämföras 

med att titta i en spegel där vi ser vår spegelbild vilket i sympathetic introspection kallas 

spegeljaget. Detta kan i sin tur leda till att vi förändrar våra jag. ”Genom dessa 

introspektioner, som bygger på ”sympati”, kan vi lättare sätta oss in i livet för andra 

människor som inte är helt främmande för oss. Då vi sätter oss in i andra människors 

situation ser vi också deras uppfattning och bedömning av oss, vilket formar och förändrar 

våra jag. Vi liksom tittar på oss själva genom att titta på andra och ser då den bild de har av 

oss, liksom i en spegel, ”looking -glass self” eller spegeljaget
13

.” 

Cooley och Addams anser att det enda intressanta jaget är det sociala jaget vilket de menar 

består av tre huvudkomponenter:  

 Vår föreställning om hur vi ter oss för andra, 

 Vår föreställning om den andra personens bedömning av oss 

                                                           
12

 Ibid. 
13

 J. Trost, I. Levin. Att förstå vardagen - med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv. Studentlitteratur AB, 
Lund, 2010. S. 45 
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 En självkänsla, en positiv eller negativ, som uppstår ur dessa föreställningar
14

. 

Liknelsen med spegeln har dock nackdelar eftersom att den inte innehåller alla tre 

komponenterna, bland annat tar den inte upp den andra punkten. Däremot kan idén om 

spegeljaget vara ett förstadium till identitetskapandet eftersom ”spegeljaget är människans 

identitet”
15

, vilket även kan vara ett problem i vissa situationer.  

I enlighet med sympathetic introspection bör vi kunna se att personalen på Ingseredsstiftelsen, 

genom sin empatiska förmåga, ger de boende stöttning och hjälper dem att växa som 

människor.  

2.4 Abstrakt och konkret socialitet 

För att få en bild av vad Asplund menar med sina begrepp förklarar han först hur människan 

har genomgått en förändring i sin tid, från att ha varit del av ett bondesamhälle blev hon del 

av urbanisering och kommersialisering. Industrialiseringen kom och med det byttes 

människan ut mot maskiner. Det blev en social och geografisk rörlighet, något som 

människan aldrig skådat tidigare. Tiden och rummet fick en ny innebörd då det uppstod en 

specifikt avgränsad arbetsplats och en standardiserad arbetstid
16

. ”Människans band med sin 

omgivning och sina gelikar slets av – band som knutit henne till jorden, djuren, släkten, till 

gångna och kommande generationer, till solen, månen och stjärnorna, till Fadern, Sonen och 

den Helige Ande. Tillvaron blev uppstyckad, kort och gles, samvaron flyktig och oförbindlig. 

Slutresultatet av sekellånga processer och konvulsioner var den nakna individen
17

.”  

Den här nakna individen lever å ena sidan i en konkret omgivning så som på sin arbetsplats 

som till exempel på fabriken, kontoret eller i hemmet, men å andra sidan lever människan 

också alltmer i en abstrakt omgivning vilken är samhället. Med samhället menas inte specifika 

sociala institutioner eller familjen, skolan eller kyrkan, utan ska föreställas som ett rent, tomt 

och abstrakt samhälle. Något som inte ses med blotta ögat men som ändå är ständigt 

närvarande och som tränger genom alla specifika sociala institutioner utan att sammanfalla 

med dem, om något, är samhället snarare separerat från dem och står över dem.”Människan 

blir dubbel. Hon lever dels i sina konkreta omständigheter, dels i en ren, tom och abstrakt 

socialitet. Jag är snickare och abstrakt samhällsvarelse, präst och abstrakt samhällsvarelse, 

                                                           
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
16

 J, Asplund. Det sociala livets elementära former. Bokförlaget Korpen, Göteborg, 1987. S. 151. 
17

 Ibid. S. 152 
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ja till och med kungen är dels kung, dels abstrakt samhällsvarelse
18

.” Asplund menar vidare 

att sjukvården är ett exempel på en konkret socialitet och att det finns få yrken som är sådana 

sociala aktiviteter
19

. Det som kan hända med en person inom det yrket är dock att denne kan 

bli utbränd genom att” han uppfattar sina patienter som abstrakta samhällsvarelser och 

kanske själv i sin tur av patienterna blir uppfattad som abstrakt samhällsvarelse
20

.” Det 

gäller att fortsätta vara medmänsklig och bry sig om sin omgivning för ”interaktionen mellan 

abstrakta samhällsvarelser generar inga känslor – varken hårda eller mjuka, varken kalla 

eller varma – utan kännetecknas i stället av känslobortfall, känslostopp eller känslolöshet
21

.” 

Det nämns att sjukvården alltmer blir inriktad på att främja den abstrakta socialiteten än den 

konkreta. Orsaken till den nämnda utbrändheten är frånvaron av feedback, positiv som 

negativ. Kort sagt, en respons på att andra i min omgivning ser mig, att de erkänner min 

existens. Det är det som behövs för att man inte ska riskera att bli utbränd själv. Det här är en 

intressant aspekt på sjukvården, både från patientens och från vårdarens synpunkt – det 

handlar i mångt och mycket om att man vill bli erkänd, bli sedd för vad man än gör och vem 

man än är. Asplund förklarar vidare hur alla som arbetar inom den här vårdbranschen vill få 

ett erkännande om att de som de vårdar bryr sig och lägger märke till att de finns, om de inte 

får det sätts de i negativa tankebanor och frågar sig själva ”Vad tjänar det hela till? Ingenting 

gör någon skillnad. Människor som inte märker ens närvaro, inte ger någon feedback eller 

struntar i att följa ens råd och anvisningar avhumaniserar en, och det blir lättare för att 

avhumanisera dem. […] Det är som att tala till en vägg – inget svar. Man vet inte ens om de 

har hört, än mindre förstått vad man säger
22

.” 

Med andra ord, man måste känna att det man håller på med ger något tillbaka, att det gör 

någon skillnad, hur liten den än må vara. Om man inte får den responsen tillbaka upplever 

man det som att man pratar med en vägg eller att man inte existerar. Detta kan resultera i att 

man själv inte ger tillbaka någon respons. ”Frånvaro av varje form av feedback leder till att 

man själv upphör att avge livstecken och i den processen förtunnas det affektiva livet och dör 

till slut helt ut. Känslor är feedback, de kan liknas vid en pendel i den sociala 

interaktionen
23

.” Vi tycker att det är intressant att ha med detta resonemang när vi ser på 

personalen och deras arbetssätt på Ingseredsstiftelsen och vi anser inte att personalen är 

                                                           
18

 Ibid. S. 164 
19

 Ibid. S. 173 
20

 Ibid. S. 173 
21

 Ibid. S. 173 
22

 Ibid. S.149 
23

 Ibid. S. 150 
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abstrakta i sitt förhållningssätt mot de boende och vi tror heller inte att de löper risk att bli 

utbrända då det verkar vara en sund ge-och-ta-relation på Ingseredsstiftelsen och personalen 

medvetet arbetar för att de boende ska må bra och känna sig sedda och uppskattade. 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie med en fenomenologisk infallsvinkel. Den 

kvalitativa forskningen inriktar sig mer på ord än på siffror och är induktiv och tolkande vilket 

innebär att empirin genererar en teori och inte tvärtom
24

.  En fenomenologisk infallsvinkel 

innebär att man lägger särskild vikt vid individens personliga uppfattningar och 

erfarenheter
25

. Vi anser att vårt arbete har en fenomenologisk infallsvinkel då vi har lagt fokus 

på att lyfta fram våra intervjupersoners personliga uppfattningar och erfarenheter.  

För att besvara våra frågeställningar har vi valt att använda oss av deltagande observationer 

och intervjuer med personal och boende på Ingseredsstiftelsen. Vi gav intervjupersonerna 

frågor att besvara men de hade dock själva viss frihet i vad de ansåg vara väsentligt att 

diskutera vid frågorna. Studien handlar om personalens betydelse för de boende på 

Ingseredsstiftelsen samt om betydelsen av personalens hjälpinsatser för dessa. I vårt arbete har 

vi använt oss av litteratur som vi anser varit lämplig för vår studie. 

3.2 Tillvägagångssätt  

Eftersom ”man måste kunna argumentera för varför man väljer att göra det man gör och 

varför man inte väljer något annat”
26

 redogör vi i detta avsnitt vårt tillvägagångssätt och de 

val vi gjorde. När vi bestämt att vi ville rikta in oss på Stadsmissionen i Göteborg så valde vi 

att kontakta dem via mail och fick efter kort tid svar från enhetschefen på Ingseredsstiftelsen. 

Efter kontakt via mail beslutade vi tillsammans med enhetschefen att vi skulle komma till 

boendet på besök för att närmare diskutera upplägget. Vid mötet med enhetschefen på 

Ingseredsstiftelsen berättade vi om syftet med vårt arbete och hur vi tänkte genomföra det. Vi 

kom fram till att vi skulle genomföra intervjuer och observationer med personal och boende 

på två heldagar. Väl tillbaka efter mötet gick vi genom vad vi hade fått veta under dagen och 

skrev ner idéer till våra intervjuguider. När vi utformade våra intervjuguider utgick vi från 

våra tidigare frågeställningar och fokuserade på frågor som skulle ge oss en bild av 

personalen och boende och få fram deras åsikter och synpunkter i relation till dessa. 

Vi insåg att vi inte kunde ha likadana frågor då det var två olika grupper vilket resulterade i 

att vi utformade olika frågor till boende respektive personal. Våra frågor till personalen 

handlade om hur länge de arbetat på Ingseredsstiftelsen, hur gamla de var, vad de hade för 

                                                           
24

 A. Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB, 2002. S. 249 
25

 M. Denscombe. Forskningshandboken. Studentlitteratur AB, Lund, 2009. S. 110f 
26

 A. Ryen. Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier. Liber AB, Malmö, 2004. S. 9 
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arbetsuppgifter på Ingseredsstiftelsen, vad de hade för tidigare bakgrund samt vad de tyckte 

om arbetet och arbetsplatsen. När vi utformade frågorna till boendegruppen ville vi veta hur 

länge de bott där, hur gamla de var, vad de tyckte om Ingseredsstiftelsen när de kom dit, om 

det ändrats under tiden, vad de tyckte om personalen och deras arbetssätt och om det fanns 

skillnader mellan Ingseredsstiftelsen och deras tidigare erfarenheter av liknande boenden. Vi 

ville också veta hur de såg på sin relation till kontaktpersonen och till övrig personal samt vad 

de tyckte om deras arbetssätt och bemötande. Dessa frågor var utformade efter våra tidigare 

frågeställningar som fokuserade på relationen mellan personalen och de boende och som vi 

sedan har ändrat under arbetets gång. När vi sen hade skrivit klart intervjuguiden skickade vi 

ut boendegruppens frågor till enhetschefen via mail för att hon skulle kunna förbereda de 

boende och i en dialog med övrig personal bestämma vilka av de boende som de trodde skulle 

orka genomföra intervjuerna med oss. Två veckor senare åkte vi till boendet och genomförde 

intervjuerna och observationerna med de boende och personalen och fick en chans att delta i 

den dagliga verksamheten på Ingseredsstiftelsen (se resultatdelen 7.1. s.18).  

Vi genomförde intervjuerna i Ingseredsstiftelsens lokaler och efter att ha frågat om tillåtelse 

om bandupptagning spelade vi in samtliga intervjuer för att underlätta transkriberingen som 

var nästa steg. Även det vi såg vid observationerna skrevs ner för att vi skulle kunna 

återberätta detta så detaljrikt som möjligt. Efter att ha lämnat Ingseredsstiftelsen med våra 

intervjuer delade vi upp dem mellan oss och transkriberade fyra intervjuer var. 

Transkriberingen genomfördes för att vi lättare skulle kunna gå tillbaka och citera våra 

intervjupersoner korrekt i resultatdelen. När vi hade gjort detta skrev vi ut materialet för att gå 

genom det och se vilka gemensamma nämnare och teman vi kunde hitta. Vi lade ihop 

personalen för sig och de boende för sig och arbetade genom resultatet och valde ut vad som 

var relevant för studien och vad som inte var nödvändigt att ta med. Vi insåg att vi hade 

mycket empiri att plocka från men med våra dåvarande frågeställningar förstod vi snart att de 

inte gick ihop med vår empiri. Vi lät empirin föda fram nya frågeställningar och gick genom 

materialet återigen för att sovra och ta bort det som inte längre var användbart. Detta betyder 

att vi tog bort en hel del av empirin i resultatet, speciellt mycket från personalens empiri då vi 

hade bytt fokus till de boende och därmed inte lade lika stor vikt på personalen. Vi 

omarbetade och strukturerade om arbetet ett flertal gånger, i såväl resultatdel, teoridel och 

analysdel, för att bättre hitta en sammankoppling mellan dem. Under arbetets gång fick vi 

också byta ut våra teorier då de inte längre var väsentliga och användbara med tanke på 
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uppsatsens nya frågeställningar och syfte. Hela arbetet var en process där vi tog ett steg 

framåt och två steg tillbaka och hela tiden fick försöka hitta en röd tråd genom hela arbetet. 

3.3 Intervjupersoner 

Vi fick våra intervjupersoner tilldelade oss av chefen på boendet efter att hon varit i dialog 

med kontaktpersonerna för att höra med dem vilka de ansåg vara lämpliga för oss att 

intervjua. Anledningen till detta var att personerna på boendet hade kommit olika långt i sitt 

tillfrisknande och därför fick personalen bestämma vilka som de trodde skulle orka med en 

intervju med oss. I dialog med enhetschefen bestämde vi att åtta intervjuer var lämpligt, fyra 

personer ur personalgruppen och fyra personer ur boendegruppen.  

Intervjupersonerna ur personalen var mellan 22-51 år och hade arbetat på Ingseredsstiftelsen 

mellan 1-10 år. De boende var mellan 39-58 år och hade bott på boendet mellan 3 månader – 

3,5 år. 

3.4 Etiska aspekter 

Ett deltagande i en studie ska alltid vara frivilligt
27

. Detta var något vi hade i bakhuvudet och 

frågade därför alla intervjupersoner om samtycke till att delta i vår studie. 

Man ska också som forskare respektera deltagarnas rättigheter och värdigheter, arbeta på ett 

ärligt sätt som respekterar deltagarnas integritet och se till att ingen lider skada av att 

medverka
28

 vilket var något vi tog hänsyn till under hela arbetet genom att bland annat 

försöka ha ett bra bemötande gentemot våra intervjupersoner och vara ärliga om varför vi var 

på Ingseredsstiftelsen och genom att förklara vårt syfte med arbetet för både boende och 

personal. 

Två veckor innan intervjutillfällena skickade vi ut intervjuguiden för de boende till 

enhetschefen för att hon skulle kunna förbereda intervjupersonerna ur boendegruppen på vad 

som skulle komma att diskuteras under intervjun. 

Alla intervjupersoner har innan intervjuns början blivit informerade om att de kommer att 

vara anonyma i studien, att det var frivilligt att vara med och att de hade rätt att avbryta om de 

ville. Inför varje intervju bad vi om tillstånd att spela in vilket gick bra för alla 

intervjupersonerna. För att säkerställa våra intervjupersoners anonymitet kommer vi att 

använda oss av fingerande namn genom hela arbetet.  

                                                           
27

 Denscombe, 2009. S. 197 
28

 Ibid. S. 193 
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Eftersom man måste vara 20 år för att få en plats på Ingseredsstiftelsen behövde vi inte 

fundera på att behöva be om tillstånd för att intervjua en person som inte var myndig. Våra 

intervjupersoner var i 30-50 årsåldern. 

Då vi kom för att genomföra våra intervjuer och observationer fick vi information om 

Offentlighets- och sekretesslagen och vad den innebär och sedan skriva under på att vi tagit 

del av detta.  

3.5 Intervjusituation 

Vi använde oss av strukturerade intervjuer vilket innebär att vi hade en intervjuguide att gå 

efter vid intervjuerna. Vi utvecklade en intervjuguide för de boende och en annan för 

personalen med ungefär 25 frågor per formulär (se bilaga 1 och 2). Innan vi började själva 

intervjun med personerna ur boendegruppen tog vi oss tid för att prata om saker som 

intresserade dem för att det skulle bli lättare för dem att prata med oss under själva intervjun. 

En intervju genomförde vi i intervjupersonens lägenhet och de andra gjorde vi inne i 

huvudbyggnaden. Alla intervjuer gick bra och vi kände att vi fick bra kontakt med alla 

intervjupersoner, både personalen och de boende. Det som skilde sig något mellan 

intervjuerna med personalen och de boende var att personalen hade lättare för att prata mer 

utförligt kring det vi diskuterade.   

3.6 Observation 

Vi valde att utöver intervjuerna också genomföra observationer för att själva få se hur 

personalen och de boende bemöter och interagerar med varandra. Vi gjorde en observation 

uppdelad på två dagar i samband med att vi var på boendet för att genomföra intervjuerna.  

Vid observationerna deltog vi i den dagliga verksamheten vilket gav oss en möjlighet att se 

hur boende och personal har det en vanlig dag på boendet. Dessa deltagande observationer 

gav oss ”tillgång till andra sorters kunskaper som vore omöjliga att erövra enbart genom att 

intervjua eller passivt observera
29

.” Vi fick också möjlighet att genom observationerna själva 

se det som vi pratat med våra intervjupersoner om. 

3.7 Förförståelse 

Med förförståelse menar man den egna uppfattningen en forskare alltid har om det fenomen 

han ska skriva om. Detta tas i uttryck ibland annat i form av forskarens personliga åsikter och 

                                                           
29

 K. Davies ”Närhet och gränsdragning att ni andra sorters kunskaper genom deltagande observation” i K. 
Sjöberg. Mer än kalla fakta – kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur AB, Lund. 1999. S. 130 
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känslor
30

. En av oss har tidigare arbetat inom äldreomsorgen där man använt sig av 

kontaktmannaskap vilket gjorde att hon hade viss erfarenhet om just denna del. Den andra av 

oss har tidigare gjort mindre uppsatser där hon kommit i kontakt med före detta missbrukare. 

Däremot hade ingen av oss några tidigare erfarenheter kring personer med psykisk ohälsa.  

3.8 Validitet och reliabilitet 

Validitet hänvisar till om de slutsatser som man kommit fram till i studien hänger ihop eller 

inte
31

. Detta har vi tagit hänsyn till då vi valde att genomföra lika många intervjuer med 

personalen som med de boende. Vi hade även stöd av våra intervjuguider under 

intervjutillfällena vilket gjorde att vi kunde komma tillbaka till våra förutbestämda frågor 

efter att vi ställt följdfrågor på det som våra intervjupersoner tog upp under intervjuerna. 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten, alltså om studiens reslutat blir den samma om man 

genomför samma undersökning igen
32

. I denna studie använde vi oss av strukturerade 

intervjuer vilket kan försvåra mätningen av reliabiliteten eftersom varje människa har sina 

egen unika bakgrunder vilket påverkar svaren de ger på de olika frågorna. För att reliabiliteten 

ska bli så hög som möjligt behöver man också använda sig av ”motsvarande människor med 

en liknande inramning i en social miljö som inte har förändrats
33

” vilket är mycket svårt och 

för att reliabiliteten i denna studie ska bli så hög som möjligt har vi istället försökt att beskriva 

vår metod så detaljerat som möjligt för att man ska kunna genomföra en liknande studie vid 

ett annat tillfälle. Däremot är sannolikheten att resultaten blir de samma ganska liten eftersom 

det handlar om en liten grupp människors åsikter i just den situation de befinner sig i just vid 

studiens genomförande. 

3.9 Kvalitativ metod 

Eftersom vi bestämde oss för att göra intervjuer i stället för enkäter kom vi direkt in på den 

kvalitativa studien eftersom ”intervju sannolikt [är] den mest använda metoden [i kvalitativ 

forskning]
34

.” Valet av en kvalitativ metod kändes som ett bra tillvägagångssätt eftersom vi 

ville få en djupare inblick i betydelsen av personalen och hjälpinsatserna på 

Ingseredsstiftelsen. Vi uteslöt en kvantitativ metod tidigt då vi anser att den är mer ytlig och 

inte kommer lika nära intervjupersonerna som ett kvalitativt tillvägagångssätt gör. Vi är dock 
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 Bryman, 2002. S. 37 
31

 Ibid. S. 43 
32

 Ibid. 
33

 Denscombe, 2009. S. 379 
34

 Bryman, 2001. S. 299 
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medvetna om att ett kvantitativt tillvägagångssätt hade gett oss möjlighet att nå ut till fler 

respondenter men valde ändå att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt då det skulle 

ge oss möjlighet att komma under ytan och få större inblick i de boendes erfarenheter och 

upplevelser av betydelsen av personalen och hjälpinsatserna på Ingseredsstiftelsen.    

 Vi ville sätta fokus på intervjupersonerna och deras åsikter och valde därför att begränsa 

urvalet till ett fåtal intervjupersoner och få djupare inblick i just deras erfarenheter och 

upplevelser. 

Vad gäller urvalet fick vi tilldelat oss fyra personer ur personalen och fyra personer av de 

boende vilka blev tillfrågade av enhetschefen om de kunde tänkas ställa upp. 

Intervjupersonerna ur personalen blev utvalda så att det skulle passa deras schema och de 

boende blev utvalda utifrån vilka som skulle klara av och vilka som skulle vilja bli 

intervjuade. Vi är medvetna om att det inte är önskvärt att bli tilldelade intervjupersoner och 

de svårigheter som kan komma med det. I det här fallet kan enhetschefen ha valt ut de från 

personalen som hon tyckte var mest positiva och som tycker allt fungerar bra på 

Ingseredsstiftelsen. På samma sätt kan enhetschefen ihop med övrig personal ha valt ut de 

boende som var mest positiva och nöjda med deras arbete. Detta skulle resultera i att 

intervjupersonerna från båda grupperna inte gav en rättvis bild av vad alla tyckte utan gav en 

mer optimistisk bild till både boendet och personalen än vad övriga på boendet skulle ha gett. 

Vi hade kanske fått andra svar om vi pratat med andra boende och andra i personalen, det vet 

vi ingenting om. Det som vi vet är att de boende som vi fick tilldelade oss var lätta att prata 

med och det underlättade intervjuerna. Eftersom vi valde att göra vår studie på ett boende där 

individernas dagar och liv ser olika ut och deras humör kan variera från dag till dag så fick vi 

de intervjupersoner ur boendegruppen som de dagliga förutsättningarna tillät. Det är inte ett 

optimalt urval och om vi hade valt ett annat hade vi kunnat förstärka vårt resultat eller rent av 

skapat en annorlunda bild. Trots detta känner vi stor tillförlit till våra intervjuer och anser att 

dessa har gett ett bra underlag tillsammans med de observationer som vi också genomfört 

vilka tillsammans har gett oss goda resultat. Det hade varit intressant att genomföra fler 

intervjuer för att se om det fanns några skillnader bland åsikterna mellan övriga boende och 

övrig personal och de intervjupersonerna som vi intervjuade. Även där fick vi begränsa oss 

efter att ha samtalat med enhetschefen med tanke på den begränsade tiden som vi hade på oss.  

Eftersom vi skickade ut intervjuguiden för de boende till enhetschefen två veckor innan 

intervjuerna ägde rum kan man resonera över och anse att de boende fick tid att förbereda sig 
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och tänka igenom sina svar och att det kan ha påverkat intervjuerna. Det kan ha blivit fiktiva 

sanningar till exempel om de boende diskuterade med varandra eller personalen om vad de 

skulle säga på frågorna. Detta var också något vi funderade över. När vi diskuterade med 

enhetschefen om att eventuellt ge ut intervjuguiden till de boende som vi skulle intervjua 

berättade hon att flera av de boende hade lässvårigheter vilket gjorde att vi valde att inte göra 

det. Enhetschefen skulle istället informera de boende om frågorna och vårt syfte med arbetet 

för att förbereda dem inför intervjutillfället och för att göra de lite tryggare i situationen och 

för att de skulle känna sig trygga med oss vid tillfället för att undvika att de skulle bli oroliga 

eller stressade. Huruvida detta påverkade resultaten eller inte vet vi ingenting om utan kan 

endast reflektera över.  Vi tror att det faktum att de blev tillfrågade om intervjutillfället innan 

kan ha varit en bidragande faktor till att intervjupersonerna ur boendegruppen kände sig 

tryggare och mer bekväma i vårt sällskap och under själva intervjusituationen.  

Problem som kan uppstå då man använder sig av intervjuer kan vara att man på 

transkriberingen inte kan se om intervjupersonen använder sig av olika röstlägen som skulle 

kunna indikera på att den intervjuade använder sig av ironi. Även tillfällen under intervjun då 

personen känner sig osäker eller tänker efter en lång tid innan han eller hon svarar syns inte 

heller. Detta visar att intervjuer inte alltid är den bästa metoden men med tanke på vad syftet 

med denna studie är var det ändå denna metod som skulle ge oss bäst reslutat i relation till de 

frågeställningar vi valt att använda oss av. 

Vad gäller studiens reliabilitet anser vi, som vi även skrivit ovan, att det i detta fall mer 

handlar om att redovisa tillvägagångssättet för att forskare senare ska kunna utföra liknande 

studier då det är svårt att göra denna på exakt samma sätt igen. Detta beror på att vi till största 

del har använt oss av personers åsikter och erfarenheter, vilka vi skulle vilja mena, alltid 

skiljer sig åt från person till person. 

Det är sant som det sägs att ”helt förutsättningslösa är vi som människor inte förmögna att 

vara, vare sig i forskning eller andra verksamheter. Vad vi kan göra i kvalitativ forskning är 

att eftersträva en öppenhet i förhållande till den studerade verkligheten. Detta förutsätter i sin 

tur att vi försöker göra oss själva medvetna om och synliggöra de föreställningar av olika 

slag som vi bär med oss in i forskningsarbetet
35

”.  

                                                           
35
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Detta var något vi hela tiden hade i åtanke i vår studie, vid analys och bearbetning av empiri 

och vi försökte ha ett öppet sinne till arbetet och processen. Vi gick in med vår förförståelse 

och försökte ha ett öppet sinne till de personer vi skulle möta och till hela vistelsen på 

Ingseredsstiftelsen.  
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4. Resultat 
För att presentera vårt resultat kommer vi att börja med att beskriva våra observationer som är 

genomförda vid två tillfällen. Efter detta kommer vi att presentera våra intervjuer under 

rubriken Personalens betydelse och Hjälpinsatserna på Ingseredsstiftelsen. 

4.1 En inblick i den dagliga verksamheten på Ingseredsstiftelsen  

Den 15 mars 8.30 kommer vi fram till Ingseredsstiftelsen för att genomföra våra intervjuer 

och observationer. Än en gång slås vi av hur vackert boendet ligger, precis intill en stor sjö. 

Vi går in i huvudbyggnaden och möts av kökspersonalens hund och en kvinna ur 

personalgruppen som visar in oss i matsalen. Där ställer vi oss i kö för att bli tilldelade frukost 

av kökspersonalen för att sedan sätta oss i matsalen med övriga boende och personal. Vi 

tycker att stämningen är lugn, folk sitter och pratar samtidigt som de äter sin frukost i lugn 

och ro. Det dröjer inte länge förrän en av de boende kommer och sätter sig vid oss och börjar 

prata. Han börjar berätta om sitt missbruk och fortsätter sedan diskutera olika dialekter. En 

stund senare kommer en kvinna ur personalgruppen och sätter sig bredvid oss. Slutligen 

kommer enhetschefen för att även hon äta sin frukost.  

När det är lunch ställer vi oss återigen i kö och blir tilldelade maten för att sedan äta 

tillsammans med boende och personal i matsalen. Även denna gång hamnar vi i dialog med 

både personal och boende.  

I slutet av dagen möter vi upp med enhetschefen för att gå igenom dagen och de fyra 

intervjuer som vi har genomfört och diskutera ett upplägg för morgondagen.  

Andra dagen, den 16 mars 8.30 kommer vi tillbaka för att slutföra våra intervjuer och 

observationer. Denna gång känner vi oss mer bekväma och efter att vi hängt av oss våra 

jackor går vi direkt in till matsalen för att äta frukost. Vi sätter oss ner tillsammans med några 

av de boende och får återigen sällskap av enhetschefen. En stund senare ställer sig en av de 

kvinnliga boende som sitter vid bordet upp och uttrycker sitt missnöje över maten och visar 

tydligt med sitt kroppsspråk och ordval att hon är irriterad. Hon påpekar även att hon ska 

fortsätta att vara arg hela dagen och att hon möjligtvis kommer att få ett utbrott, och säger att 

folk gör bäst i att passa sig och hålla sig undan från henne. Enhetschefen hanterar situationen 

mycket lugnt och sansat medan vi är lite förvånade över den boende kvinnans starka reaktion.  

Innan lunchen serveras har vi tid över och vi väljer att bekanta oss mer med de boende. Vi 

sätter oss i tv-rummet tillsammans med några av dem och pratar om vardagliga saker som 
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musik och andra intressen medan vi spelar ett spel som står uppställt på bordet. I matsalen 

dukas maten fram och några av de boende hjälper till med diverse sysslor.  

För sista gången ställer vi oss i kön för att bli tilldelade mat av kökspersonalen och sätter oss 

ner tillsammans med de andra för att äta. Även vid denna måltid uttrycker samma kvinna som 

blivit arg under frukosten sitt missnöje över maten. Den här gången är vi mer förberedda på 

hennes reaktion och blir inte lika förvånade. Frånsett den incidenten så var det även denna dag 

en god stämning med prat och skratt i matsalen.  

På eftermiddagen är det dags för melodikryss vilket är en aktivitet som anordnas av de två 

vaktmästarna som en fredagsunderhållning. Alla som vill får vara med och bland de som 

deltar finns både boende, kökspersonal och övrig personal. Det verkar som att de som deltar 

uppskattar aktiviteten och även chokladen som delas ut som pris till alla som deltar.  

Efter vårt deltagande i melodikrysset där vi bildade ett lag tillsammans med en av de boende 

packar vi ihop våra saker och tackar för oss. Även denna dag genomförde vi fyra intervjuer. 

Ytterligare några saker som vi lägger märke till vid våra observationer över de två dagarna är 

att alla skojar med varandra, personal, chef och boende. Man har också en öppen dialog 

mellan alla och personalen tar sig tid att stanna och prata om någon vill det. Vi tycker att de 

boende är väldigt vänliga mot varandra, som exempel på detta hörde vi ett samtal där en av de 

boende frågar om hon ska köpa någonting till den andra boende eftersom hon ska följa med 

personalen och handla. Stämningen på boendet är över lag bekväm och naturlig, det känns 

aldrig stelt eller högtravande. Alla boende hjälper till med olika sysslor efter förmåga till 

exempel med disk, städning, att duka fram till maten och hjälpa vaktmästarna med deras 

sysslor. De boende har stor frihet att själva välja hur de vill spendera sin dag. Det som de 

måste göra är att gå upp på morgonen och äta frukost tillsammans med alla andra och komma 

till matsalen de bestämda medicintiderna som ofta är i samband med maten, men för övrigt får 

de i mångt och mycket distribuera sin tid själva.  

De flesta ur personalen bär inte några speciella arbetskläder utan är ledigt klädda, men vi kan 

se några få ur personalen som bär tröjor med Ingseredsstiftelsens logga. Förutom 

kökspersonalens hund som vi träffade första dagen träffade vi även på en av de tre katter som 

springer runt på området och som ägdes av en av de boende. Till boendet hör mycket mark på 

vilken man kan röra sig fritt. På marken finns tillgång till både en sjö med en ö, skog och 

öppna ytor.  
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4.2 Intervjuerna 

Nedan presenteras resultatet från intervjuerna som har genomförts med boende och personal. 

Personalen som vi har intervjuat arbetar direkt med de boende bland annat som 

kontaktpersoner. Vi använder oss av fingerande namn under hela resultatet för att våra 

intervjupersoner ska få vara anonyma.  

4.2.1 Boendes upplevelser av boendet 

När vi ställde frågan om vad de boende tycker om att bo på Ingseredsstiftelsen varierade 

svaren, det ska nämnas att de boende har bott på Ingseredsstiftelsen olika lång tid och därmed 

har olika erfarenheter av boendet. De hade också olika förutsättningar när de först kom till 

boendet.  

Kent och Johan menar att de trivs och nämner bland annat upp den fina naturen kring boendet, 

den trevliga personalen och att atmosfären är lugn. Båda påpekar också att den goda maten 

har stor betydelse för trivseln. Johan lägger även till att det är viktigt med en hobby för att 

man ska trivas, annars hade man bara ”suttit här”.  

 

 ”Det är väldigt växlande, ibland vansinne, ibland känner jag mig väldigt trygg. Lite 

 grand som att bo på ett kloster, lite gammaldags. Ganska strikt. Men i det stora hela är 

 det bra för mig. Men vad ska man säga, jag är ju van att bo i stan. Men jag har en rad 

 uppbackning av tjejerna, maffian, som jobbar här. […]” (Jennie) 

 ”Man får... Tid att bejaka sitt eget jag och tid att betrakta sitt problem och sina 

 orosmoment som man har när man är hemma i sin vanliga miljö liksom så får man tid 

 att bejaka det. […] Eller ja, trivs och trivs jag skulle ju hellre varit någon annanstans 

 men det är bättre än att inte vara här alls.” (Thomas) 

4.2.2 Boendes upplevelser av personalen 

Johan anser att personalen är positiva, att de är tillmötesgående och villiga att ställa upp när 

han behöver hjälp. Kent menar också att personalen är tillmötesgående, glada och positiva. 

Han anser att han kommer bra överens med personalen och tycker att de gör ett bra jobb. 

Thomas säger att personalen är jättebra eftersom de förstår honom och lyssnar men även 

eftersom de visar sympati. Jennie beskriver sin upplevelse av personalen som att de är lite 

som henne själv och att hon tycker om dem allihop. Thomas lägger till att de försöker att sätta 

sig in i deras situationer vilket han uppskattar. Vad gäller bemötandet från personalen är 

samtliga intervjupersoner ur boendegruppen positiva.  
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 ”Ja, det är jäkligt bra bemötande. Kan man säga. Och det är… Det har aldrig varit 

 negativt.” (Johan) 

Eftersom vi fick veta att många av de boende hade varit på liknande ställen som 

Ingseredsstiftelsen innan bad vi de boende att jämföra det bemötandet som de får på detta 

boende med bemötande från andra platser som de varit på.  

 ”Ja jag har väl bott på liknande ställen… och det är lite öppnare och friare här. Jag 

 tycker de verkar gladare här. Och… det är mycket det, faktiskt. De verkar trivas med 

 det de gör och sådana saker. Så att det… det är ju lite olika naturligtvis hur personalen 

 måste vara, på vissa ställen som det kanske är hårdare regler och sådana saker på så 

 blir det ju naturligtvis ett större avstånd mellan personal och intagna eller patienter 

 eller vad man ska kalla det, det är nästan ofrånkomligt. Här känner jag att de inte 

 lägger sig i vad jag gör så mycket, bara jag sköter de tider så och följer de regler som 

 finns, och det är inte särskilt stränga regler.” (Kent) 

Jennie tycker att det känns som en familjegrupp och hon förklarar att hon ibland tycker att 

personalen blir som extramammor för henne. Thomas säger att man inte fokuserar så mycket 

på diagnoser på Ingseredsstiftelsen som man gör på tillexempel sjukhus där man bara tittar på 

hur sjuk man är. Johan menar han att personalen på tidigare ställen inte var lika ödmjuka och 

positiva som personalen på Ingseredsstiftelsen, han menar att hans tidigare upplevelser 

försämrades mycket på grund av den negativa personalen.  

När vi frågar de boende om de känner sig uppmärksammade och sedda av personalen och vad 

det betyder för dem fick vi följande svar från Thomas: 

 ”Ja, det tycker jag nog. Man får sina komplimanger och så ibland. […] Det betyder 

 allt. Det betyder jättemycket att få komplimanger och folk ser en som en individ och 

 inte som ett objekt liksom. Det är jättebra. […] Ja, det stärker ju mitt inre jag liksom, 

 jag känner mig… sedd och sådär. Jo, det är bra.” 

Jennie berättar att hon ibland har svårt att umgås med kvinnor eftersom hon alltid annars 

umgåtts med män och att detta bidrar till att hon ibland blir arg när hon blir uppmärksammad 

eftersom hon inte är van vid detta. Även Johan känner sig sedd av personalen och tycker inte 

att det är något som kan förbättras. Han tar återigen upp att den trevliga personalen gör att han 

mår bättre. Kent tar upp exempel på hur han tycker att han blir uppmärksammad av 

personalen, vilket är tillexempel när de frågar om han behöver hjälp med städning och frågar 

hur han mår. På frågan om hur de boende upplever att personalen behandlar dem svarar både 
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Jennie och Kent att de tycker att de blir behandlade på ett respektfullt sätt. Thomas menar att 

han blir behandlad på ett bra sätt och att personalen får honom att se till sig själv och att de är 

väldigt duktiga på det. Johan säger att han inte upplevt något negativt men tar åter upp de 

förutfattade meningarna om tillexempel religion.  

4.2.3 Boendes relationer till personalen 

Kent tycker att det är okej med alla ur personalen även om han inte har lärt känna alla än. Han 

menar också att det är några som han tycker att han har bra kontakt med och som han skulle 

kunna tänka sig att umgås med även utanför boendet. Även Thomas tycker att relationerna till 

personalen fungerar bra, han förklarar också att han hjälper till att städa och är i köket vilket 

han känner att han får uppmärksamhet för. 

 

 ”Bra. Positiv. Nej, det är faktiskt det bästa stället jag har varit på faktiskt.” (Johan) 

 

 ”De är som min familj. Ja det måste jag säga.” (Jennie) 

Samtliga boende nämner sin kontaktperson som exempel på någon ur personalgruppen som 

de har extra god relation till. Vi frågar om det finns något som kan förbättra relationen till 

personalen och får följande svar.  

 ”Det är svårt att säga, jag vet så lite om Ingsered men ibland så tror jag att de skulle 

 lyssna lite mer på oss, som är narkotikamissbrukare. För att vi är ju, till skillnad från 

 de psykiskt sjuka en egen grupp. Och jag har hållit på i 40 år, så jag vet ju en del. 

 Kanske lyssna på oss, vad vi säger, och tycker och tänker, men jag tycker att de gör så 

 gott jag kan, jag tycker de gör så gott de kan.” (Jennie) 

Vi vill veta vad boendet har för betydelse för våra intervjupersoner och får följande svar. Kent 

säger att boendet betyder väldigt mycket för honom eftersom han inte har någonstans att bo. 

Jennie förklarar att det innebär att hon får en plattform för att kunna bli psykiskt och fysiskt 

stark för att ge sig ut igen. Hon anser också att boendet har en farlig komponent vilket är att 

man känner sig trygg och inte behöver oroa sig för någonting. Hon berättar att många av 

hennes vänner på boendet fruktar dagen då de behöver åka därifrån. Johan säger att han 

känner sig positiv till boendet, mycket på grund av att han fick byta miljö och för att det inte 

händer något negativt. Han menar att han alltid råkar ut för saker inne i stan där det ”händer 

massa negativa saker hela tiden”. 
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”Det betyder väldigt mycket. Det betyder att jag får en chans och hitta tillbaka till mig 

 själv där jag en gång var från första början innan jag kom in i mitt missbruk och 

 sådana där grejer.” (Thomas) 

När vi frågar vad boendet ger för möjligheter i framtiden menar Johan att han inte ser så 

positivt på den därför att han inte kan fullfölja sitt projekt från boendet. Kent anser att boendet 

ger honom en möjlighet att planera inför framtiden, det faktum att han bor där ger honom en 

trygghet i att kunna tänka på framtiden. Jennie pratar istället om att boendet ger henne en 

möjlighet att kunna återhämta sig från och komma ifrån alkohol och droger. Hon ser det som 

en möjlighet att läka ihop. 

 

 ”De ser till att man har bägge fötterna på jorden så att man är redo för att ta nya 

 utmaningar och så, så att man är redo för att komma ut i sociala livet igen. Eller som 

 jag som ska till behandlingshem att jag är redo för det då. Så att... Det gör de bra 

 faktiskt. Så det hoppas jag verkligen att jag får uppleva jag med.” (Thomas) 

4.2.4 Personalens upplevelser av sitt arbete 

När det kommer till intervjupersonerna ur personalgruppen så säger de alla att de är väldigt 

positiva till sin arbetsplats, att de trivs och att de verkligen tycker om sitt arbete. Nina säger 

att hon älskar sitt jobb och att det är det bästa som finns. Lisen tillägger att hon tycker att de 

har väldigt roligt på arbetsplatsen, att de inte är blyga för varandra, att de skrattar och skojar 

nästan varje dag. Alla är dock överens om att det även finns svårigheter i deras arbete. Lisens 

största svårighet är att tiden inte räcker till för att kunna prata med och stötta de boende så 

mycket som hon skulle vilja. Gunnel menar att det är svårt att prioritera de boende som inte 

syns och hörs lika mycket och se till att de också får ta del av hennes tid. Elisabeth anser att 

det svåraste med hennes arbete är att motivera de som har förlorat verkligen allt, både bostad, 

relationer och jobb. 

4.2.5 Personalens upplevelser av de boende 

När vi frågar vad personalen tror att de boende tycker om dem säger Lisen att hon tycker att 

det känns som att de boende tycker om dem eftersom de som bor där för tillfället känns 

lättsamma och det tror hon betyder att de boende trivs. Detta kan förändras när de boende byts 

ut och beror också på hur de mår just den dagen. Hon påpekar också att det inte bråkas särskilt 

mycket mellan de som bor där just nu. Vi frågar också personalen om hur de upplever att de 

boende tycker om att bo på Ingseredsstiftelsen. Lisen svarar att hon tror att de trivs eftersom 

det är många som bor där under en längre tid och få som avviker och att de flyttar när det är 
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planerat och inte före. Nina tycker inte att man kan generalisera vad de boende tycker om 

personalen och boendet utan menar att det är väldigt individuellt och att det varierar efter 

personernas situationer eftersom vissa bor på Ingseredsstiftelsen på tvång. Några har även 

svårt att vänja sig vid lugnet på Ingseredsstiftelsen då de är vana vid stadens fart och fläkt 

med både droger och systembolag tillgängligt.  

4.2.6 Personalens relationer till de boende  

Vad gäller relationen mellan de boende och personalen samtycker alla till att den är bra. Nina 

menar att personerna i personalgruppen skiljer sig åt väldigt mycket och därför går inte alla 

ihop med alla. Det positiva med det är att det alltid finns någon ur personalen som får kontakt 

med någon av de boende. Lisen berättar att man nog kan tolka att relationerna är bra då flera 

av de som fått återfall av så väl droger som psykiska problem vissa gånger väljer att komma 

tillbaka till Ingseredsstiftelsen. Hon har även hört boende säga att de trivs vilket inte bara kan 

bero på byggnaderna, säger hon.  Elisabeth beskriver hur personalen samarbetar för att 

relationen till de boende ska vara bra.  

”Det handlar mycket om att vi är en ganska trygg personalgrupp för att även där finns 

det ju vissa boende som man inte klickar med, man når inte fram, det kanske är något 

med den boende som triggar mig som gör att jag känner att jag inte kan göra mitt bästa 

i mitt jobb. Men där är vi väldigt lyhörda och så fort man märker en sådan situation så 

går någon annan in och tar över det som lyckas mycket bättre då. (Elisabeth) 

När vi pratar om relationerna till de boende som de är kontaktpersoner för säger Elisabeth att 

det till stor del handlar om samtal och att stämma av hur de mår känslomässigt. Hon berättar 

att vissa kan behöva betydligt mer stöd än andra, speciellt i början. Annars handlar det om att 

hjälpa till med praktiska saker som behöver ordnas. Lisen säger att hon tror att hennes 

relationer till de hon är kontaktperson för är väldigt bra. Detta baserar hon på att hon tycker 

att de visar att de uppskattar henne, berättar mycket om sig själva, är väldigt positiva och att 

de ger henne kramar nästan varje dag.  

 

 ”Sen tar det ju olika lång tid att hitta in till personer, ibland stämmer det snabbt och 

 ibland kan det ta väldigt lång tid innan man liksom hittar in och hittar fram och kan 

 börja ha ett bra samtal och många gånger handlar det ju också om hur det ser ut för 

 personen som kommer. Vad har han eller hon för förväntning på att vara här, varför 

 har han eller hon kommit hit, alla är inte här frivilligt, även om det kanske sägs att det 

 är frivilligt. Då är kanske inte samtalet så lätt att starta med. […]Och där kan man ju 
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 behöva ge det tid, att man inte fastnar i att det här är personligt på något vis, utan att 

 man liksom ja, man får bara följa med, under en period och finnas till och visa att jag 

 finns här, du kan prata, du kan vända dig till mig.” (Gunnel) 

4.2.7 Personalens upplevelser av att skapa en god relation 

De pedagogiska måltiderna där personalen och de boende sitter och äter tillsammans spelar 

stor roll för skapandet av en bra relation mellan personal och boende. Gunnel tar även upp 

melodikryssen och andra aktiviteter som bra sätt att umgås på och att personalen inte har 

några speciella arbetskläder. Hon förklarar också att de ofta väljer att umgås med de boende, 

tillexempel när det är dags för kaffe. Lisen tycker att personalen bjuder på sig själva utan att 

vara för privat, som exempel berättar hon att de ibland kan ge de boende klädtips och berätta 

vad de har gjort på sin ledighet. 

 

 ”Samtidigt så är det ju såhär, vi brukar säga det i personalgruppen, att vi är en hopp-

 organisation.  Att vi verkligen ser att det finns hopp. Det finns sådana här fall där man 

 tänker, men hur ska det här gå och så går det ändå. I nästan alla, nio av tio fall skulle 

 jag säga att man kommer ifrån Ingsered med någonting mer än vad man kom hit med. 

 […] Jag tror väldigt mycket på att vem som helst kan hamna i att man blir psykiskt sjuk 

 eller att man blir, hamnar i missbruk kanske på grund av att man mår psykiskt dåligt. 

 Det är väldigt skört är det. Det kommer människor hit som efter en skilsmässa fått en så 

 kraftig depression så att man inte betalar hyrorna för flera månader, att man blir vräkt 

 och helt plötsligt så har tar man till alkohol eller amfetamin eller någonting. Jag tror 

 att det är… jag tror att det är det man behöver förstå, att vem som helst kan hamna här 

 och att man inte är att förakta bara för att man har hamnat här. Det finns inget vi och 

 dem egentligen bland människor tror jag.” (Nina) 

 

En annan aspekt för att skapa en bra relation till de boende är enligt Lisen kommunikationen 

med de boende. Gunnel pratar om betydelsen av att de boende känner sig sedda och därför 

lägger hon stor vikt vid att de kallar alla vid förnamn och inte använder smeknamn. Hon 

försöker också att komma ihåg saker som de berättar så att man en eller två veckor senare kan 

följa upp och fråga hur det gick i exempelvis en fotbollsmatch, ”att man liksom visar, jag 

kommer ihåg någonting om dig”. 

 

 ”Vi ger dem tid. Det är det vi bjuder på. Och att man är så individuell som möjligt och 

 att man inte kör med det här gamla som har varit med att, ja, men han ska väl leva upp 
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 till våra regler, ja, men vad bra brukar jag säga, då kan vi skriva ut honom imorgon för 

 det kommer han aldrig att klara. Han har alltså varit abstinent i två veckor nu, det fixar 

 han inte, det finns inte en möjlighet att han kan komma hit i tid men då kan vi ju skriva 

 ut honom med det samma, det är ju en bra lösning. Och då blir folk lite så, ja, nej, men 

 du fattar vad jag menar.” (Nina) 

 

 ”Ja dels kan man ju ta hjälp av varandra, för att oftast är man ju ett team kring var och 

 en för att man försöker knyta de mer. Och då kan det ju vara så att en av tjejerna i 

 hemskötsel hittar någonting som kan vara en bra öppning för den här personen som jag 

 kan få ett tips av, så kan jag använda mig utav det.” (Gunnel)  

”Till exempel som att man ger ett krav, det tyder ju på att jag tror att du klarar av det 

här, annars ger ju inte jag dig det. Asså de får ju också… och det här med att man 

tjafsar lite och så här, det är ju också ett sätt att tala om att jag tror att du kan. Jag tror 

ju på dig. Annars så bryr jag mig ju inte, då går jag ju bara här.” (Lisen) 
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5. Analys 

I den här delen presenterar vi vår analys där vi kopplar ihop vår empiri med de teorier och 

begrepp vi redogjort för i teoridelen. Vi kommer att presentera analysen utifrån våra teorier: 

avvikelse, empowerment, sympathetic introspection och abstrakt och konkret socialitet. Vi 

gör även en koppling till tidigare forskning. 

5.1 Avvikelse 

Nedan följer en diskussion om Beckers avviktelseteori som innefattar begreppen 

utanförstående och avvikare. 

De som kommer till Ingseredsstiftelsen och de som bor där kan uppleva personalen som 

oförstående eftersom personalen inte alltid förstår deras synpunkter, perspektiv eller 

erfarenheter. Som exempel på detta tar Jennie upp att hon ibland tycker att personalen borde 

lyssna lite mer på de som är narkotikamissbrukare eftersom de är en egen grupp. Hon säger 

också att hon besitter stor kunskap då hon har missbrukat detta i 40 år och därför tycker att de 

borde lyssna lite mer på dem ibland och höra vad de tycker och tänker. Dock säger hon också 

att personalen gör så gott de kan, men vill ändå påpeka detta (se resultatdelen 7.2.3. s.22). De 

boende kan ha svårt att med en gång rätta sig efter personalens regler och rutiner och vill 

hellre sköta sig själva. De kan uppleva personalen som oförstående eftersom de kan tycka att 

personalen inte förstår dem och att de själva inte förstår varför de exempelvis ska komma upp 

i tid till frukost. Dock har Thomas tagit upp att personalen är varit duktiga på att försöka sätta 

sig in i deras situationer och är förstående gentemot dem (se resultatdelen 7.2.2. s.20). Vi tror 

att det kan vara så de boende upplever det när de först kommer till Ingseredsstiftelsen innan 

de lärt känna personalen och kommit in i rutinerna. 

Vi vill analysera detta utifrån Beckers begrepp utanförstående vilket beskriver att alla sociala 

grupper gör upp regler som de försöker vidhålla. Dessa sociala regler avgör i sin tur vilka 

handlingar som är rätta och vilka som är felaktiga
36

. Beroende på situationen och 

gruppmedlemmarnas beteende kan deras handlingar antingen godkännas eller förbjudas och 

när regeln har blivit accepterad inom gruppen blir den som bryter mot regeln stämplad som 

utanförstående
37

.  Den som bryter mot regeln måste inte hålla med om att det är han som är 

den utanförstående utan kan anse att det är resterande gruppmedlemmar som är 

utanförstående
38

. Vi menar med detta att så väl personal som boende på Ingseredsstiftelsen 
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kan känna av den här utanförstående-stämpeln. De boende kan till exempel se personalen som 

utanförstående genom att de inte vet hur det är att vara missbrukare eller att de drar 

alkoholmissbruk och narkotikamissbruk över en kam (se resultatdelen 7.2.3. s.22). Personalen 

kan på liknande sätt uppleva de boende som utanförstående på grund av att de har olika 

livserfarenheter.  

Det kan vara svårt för de boende att ta kontakt med människor om man inte är van vid det 

vilket kan leda till att man drar sig från att göra det. Detta kan försämra chanserna att komma 

in i gemenskapen på Ingseredsstiftelsen vilket i sin tur kan göra att man uppfattas som 

utanförstående, av såväl övriga boende som personal. Det kan också vara svårt att anpassa sig 

till boendet om man är van vid att privat umgås med män och nu är omgiven av mestadels 

kvinnlig personal, vilket vi kan se i vår empiri då en av kvinnorna från boendegruppen säger 

att hon ibland tycker det är svårt att umgås med den kvinnliga personalen av den orsaken. De 

boende kan också uppleva samma känsla av utanförståendeskap bland boendegruppen 

eftersom alla har olika bakgrunder och erfarenheter.  

Beckers begrepp avvikelse nämner en rad olika synsätt inom området och vi har valt att 

fokusera på det relativistiska synsättet. Inom detta synsätt ses avvikelse som en oförmåga att 

följa gruppregler och det är den som inte följer dessa gruppregler som klassas som avvikare
39

. 

Becker menar vidare att samhället består av olika grupper som har sina respektive regler och 

att alla människor tillhör många olika grupper samtidigt. Detta gör att man kan bryta den ena 

gruppens regler genom att följa den andras. Avvikelse handlar inte om någon egenskap i den 

handlingen som personen utför utan om hur andra personer väljer att reagera på 

överträdelsen
40

. Möjligtvis kan de personer som kommer till Ingseredsstiftelsen uppfattas som 

avvikare av övriga samhället av olika orsaker och därmed stämplas som ”avvikare, outsider, 

annorlunda” och genom att komma till Ingseredsstiftelsen kan de bli av med den stämpeln. 

Där möter man en personalgrupp som är trevlig och öppen, som tar sig tid att hälsa på de 

boende varje dag, lyssnar när de pratar, ger de tid och uppmärksamhet. På boendet kan 

stämpeln motverkas och de kan känna sig trygga. Ett exempel på hur detta görs kan vara just 

att de ger de boende tid och inte pressar dem utan bara visar att de finns där för dem, som 

Gunnel berättar. Hon säger också att det tar olika lång tid att hitta in till de boende och att de 

är förstående och medvetna om att alla kanske inte kommit dit frivilligt och därför har 

svårigheter med till exempel att samtala med sin kontaktperson (se resultatdelen 7.2.6. s.24).  
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Vår analys visade att även om de boende på Ingseredsstiftelsen möjligtvis kan uppleva en viss 

mån av utanförstående och kanske ibland känna sig som avvikare motverkas detta mer och 

mer genom att personalgruppen är som de är, som aktivt arbetar för att se, uppmärksamma 

och lyssna på de boende. Detta syns också i vår empiri där personalen säger att de försöker få 

de boende att känna sig sedda. Lisen förklarar att de tror på dem och visar detta genom att ge 

dem krav (se resultatdelen 7.2.7. s.26). Gunnel förklarar också att de försöker komma ihåg 

saker om dem så att de visar varje boende att de inte är en i mängden utan att de är speciella 

och att personalen kommer ihåg saker om dem (se resultatdelen 7.2.7. s.25).  De boende 

verkar i sin tur hålla med eftersom vår empiri från boendegruppen visar på många goda lovord 

om personalen. Thomas säger att han får komplimanger och att det gör att han mår bra (se 

resultatdelen 7.2.2. s.21). Jennie förklarar också att personalen är som hennes familj (se 

resultatdelen 7.2.2. s.21).  

Även om de boende skulle känna sig som avvikare i början av sin vistelse på 

Ingseredsstiftelsen arbetar personalen medvetet för att få dem att känna sig som en del av 

gruppen.  

5.2 Empowerment 

När man kommer till Ingseredsstiftelsen kan man komma från ett ställe där man setts som en 

avvikare eftersom man inte har agerat som ”man ska” på grund av sitt missbruk och/eller 

psykiska ohälsa. Väl på boendet kan den stämpeln försvinna eftersom det där finns människor 

som vill ens bästa, som vill ge hjälp och se till att man ska må bättre. De boende är lika även 

om de har olika bakgrunder och haft olika förutsättningar vilket kan göra att de kan känna att 

de är mer på samma nivå med varandra än vad de känt med andra utanför boendet. Askheim 

och Starrin menar att ”det upplevs som positivt att upptäcka att det finns andra i samma 

situation som en själv. Och detta att få möta andra beskrivs som en känsla av att vara bland 

sina egna trots andra olikheter. Gemenskap och tillhörighet är också centrala aspekter av 

empowerment. Samhörighet och kraft som man finner genom gemensamma erfarenheter kan 

ge en grund för att påpeka och förändra förhållanden som skapar eller upprätthåller förtryck 

[…] 
41

.”  

Vår studie visar att det är så det kan kännas då de boende kommer till Ingseredsstiftelsen och 

där får chansen att träffa människor som precis som de själva har gjort misstag och kommit 

fel i livet. De kan bli stärkta av att veta att de inte är ensamma om sitt missbruk och sina 
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problem, att det finns fler som dem och att de kan hjälpa varandra. På så vis kan även mötet 

med andra människor från boendegruppen också vara en typ av empowerment för dem, både 

som individer och som grupp. De kan få styrkan att inse att de har ett problem men att de kan 

ta sig ur det med lite hjälp. Detta kan ses som en början på hur avvikar-stämpeln, som vi 

tidigare nämnt, kan försvinna med ett empowermentperspektiv, alltså genom att man som 

boende inser att man inte är ensam om att ha problem.  

Starrin och Askheim förklarar vidare att empowerment handlar om att man vill ha styrka, 

kraft, makt och kontroll över sitt liv samt att man ska se sig själv som en resurs
42

. Vi tolkar 

detta som ett sätt att ge hjälp till självhjälp, ett sätt att försöka hjälpa individerna att hjälpa sig 

själva till bättre livsvillkor och möjligheter genom att ge dem de rätta verktygen och 

förutsättningarna för att kunna göra det. På Ingseredsstiftelsen arbetar personalen just med att 

stärka de boende genom att göra dem redo för att återvända till livet utanför 

Ingseredsstiftelsen, vare sig det är ett behandlingshem som är nästa steg eller om det är att få 

bo i en egen lägenhet. Ingseredsstiftelsen och dess personal ger de boende de rätta verktygen 

för att kunna komma ut och leva sina liv utan missbruk och med förbättrad psykisk hälsa. 

Thomas förklarar hur de på Ingseredsstiftelsen ser till att de boende har båda fötterna på 

jorden och är redo för nya utmaningar och att komma ut i det ”vanliga” livet igen, han är själv 

på väg till ett behandlingshem (se resultatdelen 7.2.3. s.23).  

Ingseredsstiftelsens mål är att varje människa som kommer dit ska resa därifrån med något 

mer än de kom dit med, att ge människor resurser att kunna se sina egna möjligheter och ta 

vara på dem. Alla människor behöver bli sedda och uppskattade oavsett vem man är. Detta är 

också något som Thomas säger att personalen på Ingseredsstiftelsen är bra på då han får 

komplimanger, känner sig sedd och säger att detta stärker hans inre (se resultatdelen 7.2.2. 

s.21). 

En vistelse på Ingseredsstiftelsen kan innebära stora skillnader i människors liv. Om man 

kommer dit med inställningen att ”ingen bryr sig om mig och jag är värdelös på allt” kan det 

vara svårt att tro att något kan ändras eller att man själv kan vara bra på något. Utifrån 

intervjuerna med boendegruppen kan vi konstatera att de alla anser att personalen är 

betydelsefull för dem och att de tycker om dem. De säger att personalen är trevliga, glada, 

hjälpsamma och att de har ett bra bemötande gentemot de boende. De känner dessutom att de 

blir sedda, bemötta med respekt och vänlighet. Detta kan leda till en förändring hos den 
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boende, att denne kanske plötsligt kan se möjligheter och inte bara hinder. Det är detta som vi 

tycker att empowerment handlar om, att få individen att känna tro, tillit och förtroende till den 

egna förmågan såväl som andras vilket är det som de boende får med sig från 

Ingseredsstiftelsen och som kan hjälpa dem i framtiden.  

När vi funderar kring hjälpinsatserna på Ingseredsstiftelsen inser vi att det till stor del handlar 

om personalens arbetssätt och vad de gör för att hjälpa de boende. Personalens arbetssätt kan 

påverka mer än bara hälsan och självkänslan, den kan bidra till att de boende möjligtvis 

känner sig mer motiverade till att bli friska, återhämta sig och komma tillbaka till ett liv 

utanför boendet. Askheim och Starrin menar att ”självhjälp […] är en stärkande process där 

människor får styrka att ta ansvar för sitt liv i en gemenskap”
43

. Exempel på hjälp till 

självhjälp på Ingseredsstiftelsen är då personalen försöker få de boende att komma tillbaka till 

en normal dygnsrytm, att hålla tider och att äta regelbundet. Detta är vardagliga saker som kan 

upplevas som självklara för andra men som kan vara de verktyg som de boende behöver för 

att komma på benen igen. Det kan göra att de får ork och energi till att ta itu med sin vardag 

och försöka komma tillbaka till livet de hade innan genom att ta en dag i taget och komma 

tillbaka till ett liv utan missbruk och med bättre psykisk hälsa. Även deras inställning där de 

ser sig själva som en hopp-organisation är ett exempel på empowerment enligt oss. De har en 

förståelse för att vem som helst kan hamna i en sådan situation där det går snett och det 

genomsyrar hela deras arbete (se resultatdelen 7.2.7. s.25). De försöker hjälpa de boende på 

alla sätt de kan, till exempel nämner Nina att de ger de boende tid (se resultatdelen 7.2.7. 

s.25). 

5.3 Sympathetic introspection 

Lisen förklarar hur personalen försöker visa de boende att de tror på dem genom att ge dem 

uppgifter som de tror att de boende kommer att klara av (se resultatdelen 7.2.7. s.26). 

Om de boende känner att personalen tror på dem och att de kommer att klara de uppgifter som 

de får kan det göra att de känner sig säkrare i sig själva och vågar tro på att de kan klara av det 

och sedan faktiskt också slutföra uppgiften. Cooley och Addams begrepp sympathetic 

introspection tar fasta på att man genom empati och medkänsla ska sätta sig in i andras 

situationer och genom detta se deras uppfattningar om oss själva, vårt så kallade spegeljag. 

”Genom dessa introspektioner, som bygger på ”sympati”, kan vi lättare sätta oss in i livet för 

andra människor som inte är helt främmande för oss. Då vi sätter oss in i andra människors 
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situation ser vi också deras uppfattning och bedömning av oss, vilket formar och förändrar 

våra jag. Vi liksom tittar på oss själva genom att titta på andra och ser då den bild de har av 

oss, liksom i en spegel, ”looking -glass self eller spegeljaget
44

.” Därmed vill vi hävda att 

personalen använder det här på ett bra sätt då, som Thomas säger, använder empati gentemot 

de boende och försöker att sätta sig in i de boendes situation (se resultatdelen 7.2.2. s.20). 

Detta tror vi kan förbättra de boendes upplevelser av personalen och bidra till att relationen 

mellan dem blir bättre. Spegeljaget kan bidra till att de boende får ökad tilltro till sig själv och 

får en insikt om att de är kapabla till att klara av det de företar sig att göra. 

Begreppet spegeljag som nämns i Cooley och Addams term sympathetic introspection kan i 

vissa situationer innebära ett problem
45

 och därför är det viktigt att personalen använder sig av 

det på ett ”rätt” sätt eftersom det annars kan få negativa konsekvenser för de boende. Detta 

innebär att ett respektlöst och ovänligt bemötande från personalen skulle få negativa 

konsekvenser för de boendes självkänsla och beteende. Om personalen ansåg att de boende 

var hopplösa, bemötte dem utan respekt och vänlighet och sa till dem att de inte tror på dem 

skulle de boende själva också börja tro på det personalen säger och tro att de inte kan något 

och att de är värdelösa. Personalen på Ingseredsstiftelsen arbetar tvärtom för att lyfta fram de 

boende genom att ge dem komplimanger och visa uppskattning. Till exempel nämner Thomas 

att han får uppmärksamhet när han till exempel hjälper till att städa och är i köket (se 

resultatdelen 7.2.3. s.22).  

Detta framkommer ur vår empiri, både från personalens och de boendes intervjuer. Personalen 

försöker visa alla boende att de kommer ihåg dem och tror på dem. Vi tror att det bland annat 

är detta som hjälper och motiverar de boende och får dem att vilja komma tillbaka till ett liv 

utan missbruk och med bättre psykisk hälsa. På Ingseredsstiftelsen ses de boende som 

personliga individer bland annat genom att personalen kallar dem vid förnamn. På 

Ingseredsstiftelsen frågar personalen hur de boende mår och småpratar vid måltiderna där 

man pratar om det som de boende är intresserade av. Detta sker bland annat i matsalen där 

personal och boende samtalar under måltiderna. Ett exempel ur vår empiri som visar på detta 

är då en av de boende visar missnöje över maten som serveras och personalens respons på den 

boendes reaktion genom att visa att hon har tagit till sig av den boendes åsikter men bemöter 

henne på ett lugnt sätt som gör att situationen inte blir värre (se resultatdelen 7.1. s.18). 
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En annan viktig aspekt av Ingseredsstiftelsen som vår empiri visar är att de boende upplever 

att det är bättre än många andra liknande ställen som de har varit på. Kent tycker att 

Ingseredsstiftelsen är mer fritt, öppet och inte lika strikt som andra platser han varit på. Han 

säger också att han tycker att personalen verkar gladare på Ingseredsstiftelsen (se 

resultatdelen 7.2.2. s.21). Dessutom anser de boende att personalen är trevligare och gladare 

där och de tycker också att det är mer fokus på individen på Ingseredsstiftelsen och mindre 

fokus på diagnoser och/eller sjukdomar som det är på sjukhus och andra platser (se 

resultatdelen 7.2.2. s.21). Även personalen tycker att de har en bra arbetsplats där de kan ha 

roligt på jobbet och verkligen trivs med sitt arbete (se resultatdelen 7.2.4 s.23). 

5.4 Abstrakt och konkret socialitet 

Asplund förklarar hur ”människan blir dubbel. Hon lever dels i sina konkreta omständigheter, 

dels i en ren, tom och abstrakt socialitet. Jag är snickare och abstrakt samhällsvarelse, präst 

och abstrakt samhällsvarelse, ja till och med kungen är dels kung, dels abstrakt 

samhällsvarelse
46

” och för fram sjukvården som ett exempel på en konkret socialitet och att 

det finns få yrken som är sådana sociala aktiviteter
47

. Han nämner sedan sitt begrepp utbränd 

som kommer in i socialiteten. Inom sjukvården kan man bli utbränd om man inte känner att 

man själv blir sedd eller får ett erkännande eller om man börjar se sina vårdpersoner som 

abstrakta
48

. Det gäller att fortsätta vara medmänsklig och bry sig om sin omgivning för 

”interaktionen mellan abstrakta samhällsvarelser generar inga känslor – varken hårda eller 

mjuka, varken kalla eller varma – utan kännetecknas i stället av känslobortfall, känslostopp 

eller känslolöshet
49

.” Asplund nämner också att sjukvården alltmer blir inriktad på att främja 

den abstrakta socialiteten än den konkreta. Dock kan vi utifrån vår empiri säga att det inte 

verkar vara så på Ingseredsstiftelsen, varken bland personalen eller de boende. Det verkar 

tvärtom vara en ge-och-ta-relation där de ger och får feedback och komplimanger. 

Thomas nämner till exempel att han får komplimanger, att han blir sedd som en individ och 

inte ett objekt och att detta stärker hans inre jag (se resultatdelen 7.2.2. s.21). Lisen säger att 

hon tycker att de hon är kontaktperson för visar att de uppskattar henne, berättar mycket om 

sig själva, är positiva och att de ger henne kramar nästan varje dag (se resultatdelen 7.2.6. 

s.24). Eftersom orsaken till utbrändhet är frånvaron av feedback, positiv som negativ, med 

andra ord bristen på respons på att andra i min omgivning ser mig, att de erkänner min 
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existens är det ingen risk att personal eller boende kommer känna av detta på 

Ingseredsstiftelsen. Det som begreppet tar upp är betydelsen av att bli erkänd, bli sedd, vad 

man än gör och vem man än är. Personalen på Ingseredsstiftelsen utför ett bra arbete då de ser 

de boende och lägger ner tid och energi på att också se till att de boende själva känner det på 

samma sätt. Varken relationen eller personalen är abstrakta samhällsvarelser i sin arbetsroll – 

de är konkreta personer som visar sympati gentemot de boende och tror verkligen på att det 

finns hopp för dem (se resultatdelen 7.2.7. s.25). Personalen är personlig vilket vi i det här 

fallet ser som en typ av konkret socialitet mot de boende och behandlar dem som individer.  

5.5 Koppling till tidigare forskning 

Ur empirin kom också kontaktpersonens betydelse fram då alla boende beskrev denne som 

den person ur personalen som de har bäst kontakt med och relation till (se resultatdelen 7.2.3. 

s. 22). Detta vill vi koppla till tidigare forskning där Lindell visar vilken betydelse terapeuten 

har för sin klient. Denna terapeut kallas ofta vid förnamn och jämförs med en nära vän, 

familjemedlem eller annan betydelsefull person i deras liv. Vi jämför terapeutens betydelse 

med kontaktpersonernas betydelse på Ingseredsstiftesen och kan därför dra tydliga paralleller 

till Lindells studie. Jennie tycker att personalen känns som en familjgrupp och att de blir som 

extramammor för henne (se resultatdelen 7.2.2. s.21.)  Kent för fram att det finns några i 

personalen som han skulle tänka sig att umgås med även utanför boendet (se resultatdelen 

7.2.3. s.22). Dessutom tycker de boende på Ingseredsstiftelsen att personalen är bra på att 

behandla dem som individer, att vara personliga samt att de inte enbart ser till deras 

diagnoser. Som exempel på detta säger Thomas att det inte är samma fokus på diagnoser på 

Ingseredsstiftelsen som han tycker att det är på sjukhus och att han blir sedd som en individ 

och inte ett objekt (se resultatdelen 7.2.2. s.21). Detta syns även i Lindells empiri då hennes 

intervjupersoner jämför vård de tidigare fått på sjukhus med den vård de fått inom 

öppenvården där alla anser att vården på öppenvården är mer personlig än den de fick på 

sjukhuset
50

.   

En aspekt av personalens arbetssätt är att Nina säger att de ser Ingseredsstiftelsen som en 

hopp-organisation och förklarar att det vissa gånger verkar omöjligt i början men i slutet 

ordnar upp sig och att man i nio av tio fall kommer ifrån Ingseredsstiftelsen med någonting 

mer än vad man kom dit med (se resultatdelen 7.2.7. s.25). Empirin visar att personalen hela 

tiden arbetar för att hjälpa de boende på olika sätt bland annat genom att ha förståelse om att 

vem som helst kan hamna i en sådan situation som de boende har hamnat i och att man inte 
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ska bli föraktad på grund av det (se resultatdelen 7.2.7. s.25). Detta kan vi koppla till 

Ekendahls avhandling då han använder sig av teorin Rational choice theory som förutsätter att 

människor handlar, eller åtminstone strävar efter att handla, rationellt även i förhållande till 

alkohol- och/eller drogkonsumtionen
51

. Teorin utgår från att det finns personliga motiv till 

missbruket vilket personalen på Ingseredsstiftelsen verkar ha en förståelse för och tar hänsyn 

till i sitt arbete eftersom de hela tiden arbetar för att hjälpa de boende och aldrig dömer dem 

utan möter dem på stadiet där de befinner sig och visar de att de finns där när de behöver hjälp 

och stöd. Exempel på detta är då Nina säger att vem som helst kan hamna i en sådan situation, 

att olika händelser i ens liv kan utlösa något som i sin tur kan leda till ett missbruk eller 

psykisk ohälsa (se resultatdelen 7.2.7. s.25). 

Sammanfattningsvis vill vi svara på våra frågeställningar.  

1. Vilken betydelse har personalen för de boende på Ingseredsstiftelsen och hur upplever 

de boende relationen till sina kontaktpersoner? 

Personalen har, som vår empiri har visat, stor betydelse för de boende på Ingseredsstiftelsen. 

De är som familjmedlemmar, de ger dem komplimanger och gör så att de känner sig sedda, de 

bemöter de boende med respekt och vänlighet och de gör så att de boende trivs. Utöver detta 

är personalen ansvarig för att sköta det vardagliga på Ingseredsstiftelsen vilket gör att de 

också en viktig del av de boendes vardag. De boende säger att de har en god relation till sin 

kontaktperson och tar alla upp kontaktpersonen som den person ur personalgruppen som de 

har bäst relation till. Personalen hjälper de boende med vardagliga sysslor vilket får dem att 

känna sig sedda, uppmärksamma och uppskattade.  Detta ökar de boendes självkänsla och 

självförtroende. Personalen hjälper de boende till att känna sig redo för att återvända till ett liv 

utanför Ingseredsstiftelsen, förhoppningsvis ett liv utan missbruk och med bättre psykisk 

hälsa. 

2. Vilken betydelse har Ingseredsstiftelsens hjälpinsatser för de boende? 

Hjälpinsatserna, vilket indirekt är personalens arbetssätt, är även det betydelsefullt. Empirin 

visar att de boende tycker att personalen är personliga, positiva och glada. De boende tycker 

att det verkar som att de har roligt på arbetet och trivs med sitt arbete och detta är något som 

styrks av personalen själva då de säger att de tycker om sin arbetsplats. De boende tycker att 

personalen är villiga att hjälpa till när de behöver hjälp och att de är tillmötesgående. De 

förstår, lyssnar och visar sympati och försöker sätta sig in i de boendes situation. De arbetar 
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på ett sådant sätt att de ser individen före diagnosen, något som de boende för fram som en 

stor fördel, personalen själv säger att de kallar de vid förnamn och försöker komma ihåg saker 

om de boende. Det faktum att personalen ser de boende och uppskattar dem stärker de boende 

och gör att de mår bättre. Personalen är mer ödmjuk och positiv på Ingseredsstiftelsen än 

andra vårdinstitutioner som de boende har varit på. Personalen är en viktig faktor i deras 

välmående och de boende uppskattar att de får uppmärksamhet av dem. Utifrån intervjuerna 

har vi sett att personalens hjälpinsatser är betydelsefulla för de boende genom att de försöker 

lyfta fram de boende, lyssna på dem och ta till sig av vad de säger. De ger dem komplimanger 

och försöker sätta sig in i deras situation. Vi är av åsikten att personalen har stor erfarenhet, 

kunskap och empati och att detta medför att relationen till de boende är så god som den är. 
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6. Reflektioner 

Uppsatsens titel På väg tillbaka till livet valde vi därför att vi insåg att de boende på 

Ingseredsstiftelsen inte är några chanslösa personer utan vilja eller drömmar. De är tvärtom, 

starka personer som tagit sig ur missbruk och tampats med psykiska problem. De har kommit 

till Ingseredsstiftelsen för att få hjälp för att sedan gå vidare åt olika håll. Man ska också 

komma ihåg att det inte är en viss typ av människor som hamnar i en sådan situation och att 

det inte finns en speciell typ av problem som leder till att en person hamnar i den. Det kan 

räcka med att förlora jobbet, att gå genom en skilsmässa eller något helt annat. Alla 

människor är olika och reagerar olika på olika händelser i livet.  

Ingseredsstiftelsen kan fungera som en fristad där det är okej att vara den man är, det är ingen 

som ser ner på någon annan eller är dömande. Alla boende är på samma resa, de försöker hitta 

ett sätt att hantera sin verklighet och sin vardag på bästa sätt för att kunna fortsätta leva sina 

liv. De kan vara olika motiverade och ha olika erfarenheter av missbruk och liknande men de 

är på Ingseredsstiftelsen av samma anledning, de behöver hjälpen.  

Under arbetets gång har en hel del funderingar väckts och vi har fått många insikter om 

forskning som process och det är först på slutet som vi inser alla möjliga steg som vi kunde ha 

tagit, allt man kunde gjort annorlunda och inser vidden av hur mycket ny kunskap vi har fått 

med oss. Vi håller med om att ”inga metodiska angreppssätt fritar forskaren från val, men 

man kan kanske säga att kvalitativ forskning från början till slut består av en oändlig rad val, 

och att det inte ges några enkla svar på de frågor som uppstår
52

.” Det vi har upplevt under 

arbetet med uppsatsen är att vi under arbetets gång känt att vi har tappat fokus och börjat 

undra vad arbetet kommer att få för riktning. Vi hade en annan idé i början då vi skulle 

fokusera på relationen mellan personalen och de boende på Ingseredsstiftelsen samt titta på 

hur de interagerar med och bemöter varandra. Dock insåg vi när vi arbetade med vår empiri 

att intervjupersonernas svar tog en annan riktning och inte svarade på de frågorna. I stället lät 

vi empirin leda oss fram till ett nytt syfte och nya frågeställningar som vi kunde besvara 

utifrån intervjupersonernas svar . Detta ledde till att studien fick en ny inriktning. Vi hade 

också svårigheter med att hitta lämpliga teorier för de tidigare frågeställningarna vilket blev 

lättare när vi bytte spår. I efterhand inser vi också att om vi hade haft våra nuvarande 

frågeställningar direkt så hade vi utformat våra intervjuguider lite annorlunda då det var 

mycket empiri och många frågor som inte längre var väsentliga för våra nuvarande 
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frågeställningar och vårt syfte. Vi känner däremot att vi är nöjda med vändningen som arbetet 

fick och det resultat vi ser.  

Vad gäller intervjuerna finns det speciellt två saker att poängtera. Det ena är att 

intervjupersonerna ur boendegruppen har bott på Ingseredsstiftelsen olika lång tid, från 11 

månader till 3,5 år. Detta gör att de känner personalen olika mycket och varit med om olika 

saker. Många som kommer till boendet mår så pass dåligt i början att man senare inte ens 

minns de första veckorna eller till och med månaderna på boendet. Det andra som vi vill föra 

fram är att intervjuerna med personalen ofta var längre än intervjuerna med de boende. 

Personalens intervjuer varade mellan 40 minuter till en timme och intervjuerna med de 

boende varade mellan 25 – 40 minuter och ofta pratades det också om saker som inte rörde 

vårt ämne. Dock gjorde inte detta så stor skillnad i vårt arbete då vi inte använde oss av all 

den empirin som vi hade samlat in från personalgruppen då vi fokuserade på de boende. 

Vi använde oss av totalt åtta intervjuer för att svara på våra frågeställningar, fyra intervjuer 

med personalen och fyra intervjuer med boende. Det är också lätt att tänka sig att svaren på 

våra intervjufrågor varierar efter vem man frågar eftersom åsikter kan variera väldigt mycket.  

Våra intervjupersoner ur boendegruppen var endast fyra personer av totalt 25, vilket också 

bidrar till att det är svårt att generalisera vårt resultat över alla som bor på Ingseredsstiftelsen. 

Däremot tror vi att huvudtankarna om personalens betydelse som våra intervjupersoner ur 

boendegruppen har delat med sig av stämmer ganska bra överens med de flesta på boendet, 

bland annat med tanke på vad vi har sett i våra observationer och eftersom det är naturligt att 

personalen blir betydelsefull på en sådan vårdinstitution där man spenderar så mycket tid 

tillsammans.  

Vi har blivit väldigt nyfikna på att få gå ännu längre ner på djupet och forska kring olika 

boenden med olika inriktningar, fördelar och nackdelar, vad de boende tycker och vad 

personalen som arbetar med de respektive arbetssätten tycker. Det hade varit intressant att 

utreda vad det finns för olika typer av boenden för missbrukare och personer med psykisk 

ohälsa. Vad erbjuds i Sverige? Hur många är det som skulle vara i behov av att komma in på 

en sådan instans och hur många är det som faktiskt får komma in och få hjälpen? Förslag på 

hur man kan vidareutveckla vår studie är att jämföra Ingseredsstiftelsen med andra 

boendeformer, lokalt som regionalt, för att se hur personalen och personalens arbetssätt 

påverkar de boende i både positiva och negativa aspekter. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide till boende:  

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du bott här? 

3. Hur upplever du att bo här?  

4. Trivs du här? – varför/varför inte?  

5. Vad tycker du om personalen? 

6. Hur tycker du att du blir bemött av personalen? 

7. Finns det någon skillnad i bemötandet du får av personalen jämfört med andra 

personer utanför boendet? 

8. Känner du dig uppmärksammad och sedd av personalen? 

- Vad betyder det för dig? 

9. Vilken relation har du till personalgruppen? 

10. Finns det någon ur personalgruppen som du har en extra god relation till? 

11. Gör personalen något för att öka trivseln på boendet – vad i så fall? 

12. Har ni aktiviteter tillsammans med personalen? Är det bra/dåligt? 

13. Vad tycker du om att ni äter tillsammans med personalen i matsalen? 

14. Är det något som kan bli bättre i relationen till personalen? 

15. Hur tycker du att personalen behandlar dig? 

16. Känner du att du och personalen är på samma nivå?  

17. Vad tyckte du om boendet när du först kom hit?  

18. Har du ändrat inställning till boendet sedan du kom hit? 

19. Har du någon erfarenhet av andra liknande verksamheter? 

20. Vad betyder boendet för dig? 

21. Vad tycker du att boendet ger dig för möjligheter i framtiden? 

22. Finns det något som du skulle vilja tillägga? 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide till personalen: 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat här?  

3. Vad jobbar du med? Vilka är dina arbetsuppgifter? 

4. Vad har du för utbildning? 

5. Vad tycker du om att jobba här? 

6. Finns det svårigheter med att jobba här? 

7. Vad tycker du är bra med att jobba här?  

8. Hur är arbetsmiljön här?  

9. Är du kontaktperson för någon? – hur fungerar det? – hur ser relationen ut mellan dig 

och den du är kontaktperson för? 

10. Gör ni något medvetet för att personalen och de boende ska vara på samma nivå? (inte 

hierarki) – varför?  

11. Finns det någon tanke bakom idén att ni äter tillsammans med de boende? 

12. Har ni många aktiviteter ihop med de boende? 

13. Hur ser du på relationen mellan personalen?  

14. Hur ser relationen ut mellan boende och personal? 

15. Fungerar det bra med de boende?  

16. Fungerar det bra med personalen?  

17. Är det något som du tycker borde förändras med verksamheten, eller något annat? 

18. Vad gör ni för att få en god relation till de boende? 

19. Hur upplever du att de boende tycker om att bo här? 

20. Vad upplever du att de boende tycker om personalen? 

21. Finns det något som du skulle vilja tillägga? 


